
INFORMACJA  DLA  UCZNIÓW  PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU 

POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

 

1. HARMONOGRAM EGZAMINU 

 

Egzamin przeprowadzany jest: 

 
W części teoretycznej, pisemnej 23 czerwca -  godz. 10;00 –  w sali 1.17 ( sala gimnastyczna) 

 

Uczniowie powinni zgłosić się do szkoły wcześniej według ustalonego harmonogramu. 

Na wejście do szkoły oczekują w wyznaczonym przed budynkiem miejscu z zachowaniem 

bezpiecznych odległości. 

Wchodząc do szkoły dezynfekują ręce 

Do czasu wejścia do sali egzaminacyjnej zdający pozostają w maseczkach , które mogą zdjąć po 

zajęciu miejsca przy stoliku. 

 

W części praktycznej 2 lipca  

  

Sesja  I  , godz. 8;00  3 osoby wg przekazanej informacji 

Sesja II , godz. 12:00 3 osoby wg przekazanej informacji 

Sesja III godz. 16:00 3 osoby wg przekazanej informacji 

                                    

Zdający powinni przynieść ze sobą  odpowiedni strój ochronny z okryciem włosów  i 

odpowiednim obuwiem oraz 2 ścierki.  

 

ZDAJĄCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY WAŻNE SANITARNE KSIĄŻECZKI 

ZDROWIA  W TERMINIE DO 24  CZERWCA. 

 

 Uczniowie powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub  legitymację szkolną. 

 Ogłoszenie  wyników egzaminów – 31 sierpnia. 

 Zdający otrzymają  indywidualne kody dostępu do   portalu SIOPKZ , gdzie będą 

mogli zobaczyć szczegółowe wyniki. 

 
 

2. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ  PRZED EGZAMINEM, W JEGO TRAKCIE I  PO ZAKOŃCZENIU 

 

 

[*] PRZESTRZEGANIE PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z OGRANICZENIEM RYZYKA 

ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHOROBY ZAKAŹNEJ  

 

[*]  Uczniowie zgłaszają się do szkoły nie później niż na  30 minut przed rozpoczęciem 

egzaminu i są wpuszczani do sali egzaminacyjnej od razu po przybyciu. Oczekując na 

rozpoczęcie egzaminu mogą  wychodzić , np.: do toalety, ale z zachowaniem niezbędnych 

środków ostrożności: zachowując odpowiednią odległość od innych osób i osłaniając usta i 

nos. 

 

[*]  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.   

( Nie może mieć temperatury wyższej niż 37 st.C.) 

[*]  Rodzice  uczniów, którzy chorują na alergie mogące objawiać się  kichaniem, 



kaszlem lub łzawieniem oczu zobowiązani są powiadomić o tym  Dyrektora szkoły  do 29 

maja. 

[*] Jeżeli zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa maseczką   

rodzice /opiekunowie  muszą powiadomić o tym Dyrektora szkoły do 29 maja. 

[*] Rodzic/opiekun nie może wejść na teren szkoły , z wyjątkiem sytuacji, gdy jest niezbędna 

pomoc  uczniowi w poruszaniu się. 

 

[*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. 

[*]Czekając na wejście do szkoły  albo do sali egzaminacyjnej zdający zachowują odległość 

min. 1,5 m oraz mają zakrytą twarz. 

[*] Bezpośrednio po wejściu  na teren szkoły zdający powinien zdezynfekować ręce zgodnie 

 z instrukcją zamieszczoną obok dozownika ze środkiem dezynfekującym. 

[*]Zakrywanie ust i nosa  obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 

[*]Zdający musi każdorazowo zakrywać usta i nos, kiedy: 

- podchodzi do niego nauczyciel ( np.: w celu kodowania arkusza ) 

- konieczności wyjścia do toalety , 

-  zakończenia pracy z arkuszem i opuszczenia sali. 

 [*]Zdający może mieć zasłonięte usta i nos  przez cały czas trwania egzaminu. 

 

 

[*]Zdający nie powinni wnosić  na teren szkoły zbędnych rzeczy, a torby, telefony, okrycie 

wierzchnie  muszą zostawić w swoich szafkach. 

[*]Zdający korzystają z własnych długopisów/ piór z czarnym tuszem. Rezerwowe przybory 

piśmienne znajdujące się na sali są dezynfekowane przed egzaminem i po każdej jego części. 

[*]Szkoła nie zapewnia wody pitnej – zdający przynoszą własną  butelkę z wodą 

niegazowaną, która przez cały czas egzaminu stoi na podłodze, przy stoliku. 

[*]Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłku. 

 

[*]Zdający opuszczają salę egzaminacyjną pojedynczo i zaraz opuszczają szkołę  Spotkania 

w grupach  są niedopuszczalne.  

 

 
3. PRZEBIEG EGZAMINU TEORETYCZNEGO 

 

1. Zespół nadzorujący może udzielać odpowiedzi tylko na pytania związane ze sposobem 

zaznaczania odpowiedzi, a nie z treścią zadań. Od chwili zapisania na tablicy godziny 

rozpoczęcia pracy z arkuszem zdający nie mogą zadawać pytań zespołowi 

nadzorującemu. Zobowiązani są pracować w ciszy i w żaden sposób nie zakłócać 

przebiegu egzaminu.  

Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych ( np. : typu smartwatch).  

2. Zdający  przynoszą na salę własne długopisy z czarnym tuszem. 

Mogą korzystać z kalkulatorów prostych lub zapasowych długopisów, które będą na sali 

egzaminacyjnej odpowiednio zdezynfekowane. 

3. W przypadku zakłócania przebiegu egzaminu, wniesienia urządzeń telekomunikacyjnych 

lub niesamodzielnej pracy – egzamin może zostać przerwany i unieważniony. 

 

4.  Jeżeli zdający skończy pracę przed wyznaczonym czasem sygnalizuje to podniesieniem 

ręki – na ten znak do stolika podchodzi członek ZN, który sprawdza, czy nie zostały 



pominięte jakieś zadania i poprawność kodowania arkusza.  Po tych czynnościach może 

zezwolić  na opuszczenie sali; arkusz pozostaje na stoliku. [*] Zdający i członek ZN w 

trakcie tych czynności muszą mieć zasłonięte usta i nos, a członek ZN – rękawice 

jednorazowe. 

[*] Nie może opuścić wcześniej sali zdający, który ukończył pracę na 15 minut przed 

końcem egzaminu – musi poczekać na zakończenie pracy przez wszystkich zdających  

i spakowanie prac do kopert bezpiecznych.  

[*]Opuszczanie sali przez zdających odbywa się pojedynczo, w sposób umożliwiający 

zachowanie odpowiedniej odległości  pomiędzy poszczególnymi osobami. 

5. W przypadku konieczności wyjścia do toalety lub zasłabnięcia – uczeń sygnalizuje 

podniesieniem ręki; opuszczenie sali możliwe jest tylko w obecności członka ZN. [*] 

Zdający i członek ZN w trakcie tych czynności muszą mieć zasłonięte usta i nos, a 

członek ZN – rękawice jednorazowe. 

 

INNE SPRAWY  

 

1. Spóźnieni uczniowie zgłaszają się do Dyrektora szkoły, który, jako przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego zdecyduje, czy uczeń może jeszcze zostać 

wpuszczony do sali egzaminacyjnej.  

2. Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem 

do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu 

zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania . 

3.  Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w 

pkt 7.3.1., w terminie 5 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie ucznia lub jego 

rodziców o wyniku rozstrzygnięcia . 

 Zdający  mogą wystąpić do OKE o umożliwienie wglądu do ocenionej pracy 

egzaminacyjnej – sposób, w jaki można składać wniosek w tej sprawie  opisany jest w. 

 

4. Uczniowie wyniki egzaminu poznają i zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu otrzymają 31 sierpnia 2020. 

 


